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 PO WER 2014 - 2020 

Warszawa, 21 kwietnia 2016 r. 



Projekty koncepcyjne 
(DPP w MRPiPS) 

 

1. Zarządzanie sferą ekonomii społecznej na poziomie ogólnopolskim oraz 
ponadregionalnym 

2. Monitorowanie sektora ekonomii społecznej 

3. Akredytacja oraz standardy działania i jakości usług OWES 

4. Zwrotne instrumenty finansowe (BGK) 

Działania na poziomie ogólnokrajowym planowane przez 
MRPiPS w ramach PO WER 



Projekty konkursowe 2016 
realizator wyłaniany w postępowaniu konkursowym – DWF  

nadzór merytoryczny – DPP  

1. Wsparcie dla regionów 
(Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej; Regionalne Komitety Rozwoju  

Ekonomii Społecznej; samorząd regionalny) 

2. Wsparcie dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej 

3. Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej  
i przedsiębiorstw społecznych   

Działania na poziomie ogólnokrajowym planowane przez 
MRPiPS w ramach PO WER 



Typy beneficjentów w projektach konkursowych  

• administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane, 

• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (w tym 
jednostki organizacyjne pomocy społecznej) oraz stowarzyszenia i związki 
jednostek samorządu terytorialnego, 

• organizacje pozarządowe, 

• podmioty ekonomii społecznej, 

• ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, 

• podmioty wchodzące w skład sieci innych niż sieć OWES, 

• przedstawiciele sektora ekonomii społecznej, 

• federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii 
społecznej, 

• związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości, 

• partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER, 

• uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym, 

• jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze. 



 

 

• szkolenia i doradztwo (zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej i 
sposobów jej wykorzystania i włączania do nurtów polityki publicznej na 
poziomie regionalnym), 

 

• działania rzecznicze dla każdego z województw, polegające m. in. na 
zbieraniu uwag, wniosków i rekomendacji płynących z regionalnych 
doświadczeń i potrzeb w zakresie koordynacji i wspierania ekonomii 
społecznej w celu przenoszenia postulatów regionalnych na poziom 
centralny; 

 

Konkursy 2016 – wsparcie dla regionów 

Typ projektu: Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i 
ponadregionalnym  

w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej 
 
 



Konkursy 2016 – wsparcie dla regionów 

Alokacja 
7 000 000 zł UCZESTNICY: 

• Przedstawiciele urzędów 
marszałkowskich odpowiedzialni za 
planowanie strategiczne w regionie, 

•  ROPS 
• członkowie Regionalnych Komitetów 

Rozwoju Ekonomii Społecznej i innych 
ciał opiniodawczo-doradczych na 
poziomie regionu. 

Liczba 
beneficjentów 
wybranych w 
konkursie: 1 

Planowane 
ogłoszenie 
konkursu: II 

kwartał 2016 r.  



Konkursy 2016 – wsparcie dla OWES 

• podniesienie poziomu kompetencji pracowników OWES między innymi 
w zakresie standardów usług,  

• przygotowanie konsultantów/doradców OWES do wsparcia 
przedsiębiorstw społecznych w zakresie ubiegania się o zamówienia 
publiczne,  

• stworzenie warunków dla zawiązania sieci wymiany doświadczeń 
pomiędzy OWES a także pomiędzy siecią OWES a innymi sieciami, np. 
Krajową Siecią Usług, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Lokalnymi 
Grupami Działania itp.,  

• utworzenie ogólnopolskiej sieci współpracy akredytowanych OWES,  

• spotkania sieciujące dla poszczególnych grup specjalistów OWES, np. 
animatorów, doradców biznesowych, doradców kluczowych itd.  

 



Konkursy 2016 – wsparcie dla OWES 

Alokacja  
11 000 000 zł 

UCZESTNICY: 
OWES, podmioty wchodzące w skład sieci innych niż sieć 

OWES (np. KSU, ODR, LGD) 

Liczba 
beneficjentów 
wybranych w 
konkursie: 1  

Planowane 
ogłoszenie 
konkursu: II 

kwartał 2016 r.  



 

 

Konkursy 2016 – wsparcie dla PES i PS 

 

• szkolenia w zakresie prawa zamówień publicznych dla pracowników 
przedsiębiorstw społecznych uwzględniające w szczególności nadchodzące 
zmiany w prawodawstwie regulującym zlecanie zamówień publicznych 
wynikające z implementacji nowych Dyrektyw unijnych - wyposażenie 
zarówno w wiedzę, jak i praktyczne umiejętności związane z ubieganiem 
się o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Typ projektu: Wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z 
zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych 



Konkursy 2016 – wsparcie dla PES i PS 

Alokacja  
4 600 000 zł  

 
UCZESTNICY: 

 
750 przedsiębiorstw społecznych, których 

pracownicy zostali objęci wsparciem 
szkoleniowym w zakresie prawa zamówień 

publicznych Liczba 
beneficjentów 
wybranych w 
konkursie: 5   

Planowane 
ogłoszenie 

konkursu: III 
kwartał 2016 r.  



Konkursy planowane w 2017 roku  

Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, np. 
partnerstw, klastrów . 

Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii społecznej  
i jednostek samorządu terytorialnego wspierających rozwój ekonomii społecznej. 

Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie 

Opracowanie programu studiów menadżerskich i MBA w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwem społecznym 



Projekty pozakonkursowe koncepcyjne DPP 

„Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii 
społecznej” (okres realizacji: 2016-2020) 

Cel: 
rozwój sektora 

ekonomii społecznej 
w Polsce poprzez 

zapewnienie 
wysokiej jakości 

usług 
wspierających, 

świadczonych przez 
Ośrodki Wsparcia 

Ekonomii 
Społecznej na rzecz 

podmiotów 
ekonomii społecznej 

 
 

- przegląd i weryfikacja standardów usług, 
- włączenie do systemu mechanizmów badania 

satysfakcji klientów OWES, 
- zapewnienie funkcjonowania systemu 

monitoringu i nadzoru nad akredytowanymi 
OWES 

- realizacja procesu akredytacji w OWES, 
- przygotowanie do włączenia akredytacji do 

systemu prawa powszechnie obowiązującego. 
 
 

 



Projekty pozakonkursowe koncepcyjne DPP 

Zintegrowany system monitowania sektora ekonomii społecznej 
(okres realizacji: 2016 – 2020) 

Partner: GUS 

Cel: 
stworzenie trwałego i 

kompleksowego 
systemu monitoringu 

sektora ekonomii 
społecznej 

- identyfikacja i analiza użyteczności istniejących 
źródeł danych, 

- opracowanie metodologii gromadzenia, integracji i 
przetwarzania istniejących danych, 

- pilotażowe zebranie brakujących danych,  
- opracowanie kart wskaźników do systemu 

monitorowania ekonomii społecznej, 
- budowa i udostępnienie narzędzia informatycznego, 
- szkolenia dla pracowników instytucji publicznych i 

informatoriów statystycznych. 



Projekty pozakonkursowe koncepcyjne DPP 

System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej 
(planowane wpisanie do RPD 2016) 

Cel: realizacja 
zadań 

umożliwiających 
koordynację 

działań 
związanych z 

ekonomią 
społeczną 

 

- stworzenie partycypacyjnego międzysektorowego forum 
interesariuszy ekonomii społecznej przy ministrze 
właściwym ds. zabezpieczenia społecznego, 

 
- stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących 

oraz wypracowywania propozycji nowych form i 
instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarach: 
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Projekty pozakonkursowe koncepcyjne DPP 

System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej  

FORUM 

ROPS 

IZ RPO  

RO 

Krajowy Komitet Rozwoju  
Ekonomii Społecznej 

(przedstawiciele administracji rządowej, 
samorządowej, sektora ekonomii społecznej, 

partnerów społecznych, samorządowe organizacje 
banków i instytucji finansowych, szkoły wyższe 
realizujące programy edukacyjne w zakresie ES) 

RKRES 

KA 

Reprezentacja 
sieci wsparcia: 
KSU, ODR, LGD 

PES 

Minister Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej 

Środowisko 
naukowe 

Reprezentacja 
sieci OWES 



 

Dziękuję za uwagę! 

 

www.pozytek.gov.pl 

pozytek@mrpips.gov.pl 

http://www.pozytek.gov.pl/

